Ontwerpen voorenhandhaven vaneengoede (afvalwater)kwaliteit

Zoals iedere burger of groep van burgers,
kent ook het bedrijfsleven zijn zorgen. Ik wil
in mijn uiteenzetting onderscheid maken
tussen 'zorgen voor' en 'zorgen over'.
Het woordje zorg isnogal in de mode.
bijvoorbeeld in de term 'milieuzorgsysteem'.
Ik zelf geef de voorkeur aan de term
'milieubeheersysteem'.
Wij kunnen stellen dat er voor het waterkwaliteitsbeleid in Nederland sprake isvan
een grote beleidseffectiviteit [ 1]. In zijn
proefschrift: "Beleidseffectiviteit en waterkwaliteitsbeleid' heeft J. Th. A. Bressersde
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diverse factoren geanalyseerddietotde grote
vermindering van de watervervuiling in
Nederland over de periode 1970-1985
hebben bijgedragen, zoals:
—de technologische ontwikkeling;
- wetgevingen vergunningenbeleid:
- heffingensysteem;
—publieke opinie-controle.
Bressers kent daarbij mijns inzienseen te
grote rol toe aan de factor heffingen als
economisch sturingsinstrument.
Wat kan en moet een bedrijf doen om te
zorgen vooreen betere waterkwaliteit.
Ik wil dat toelichten aan de hand van vier
trefwoorden, die ik zou willen aanduiden als
de vier pijlers van een goed milieubeheersysteem.
1. Anticiperen
'Bezint eer ubegint', zo luidt het bekende
spreekwoord. We zijn het er dan ook
allemaal overeensdat bestrijden aan de bron
de voorkeur verdient boven 'end of pipe'

Samenvatting

De Nederlandse industrie heeft de afgelopen 10à 15jaar in belangrijke mate
bijgedragen aan deeffectiviteit vanhetwaterkwaliteitsbeleid inNederland enzalookin
de toekomst inhoud blijven geven aan haar verantwoordelijkheid op dit punt.
De vier pijlers waarop een goed 'Milieu Beheerssysteem' rust, zijn:
1) Anticiperen, 2) Registreren, 3) Instrueren en Motiveren, 4) Analyseren.
Voor het terugdringen van industriële waterverontreiniging isook per bedrijf een
actieplan nodig. Als voorbeeld hiervan wordt de reductie van olielozingen via het
afvalwater van een olieraffinaderij uitgewerkt.
Welke garantie iser dat een goede afvalwaterkwaliteit ook metterdaad wordt
gehandhaafd.
Hoe kunnen we malafide en bonafide bedrijven onderscheiden.
Volgens de schrijver ismilieuhandhaving geen primaire taak voor het politie-apparaat,
omdat ze de nodige kennis hiervoor missen.
Het is beter om van tegenspel tot samenspel tussen overheid en bedrijfsleven te komen
als een betere weg naar een zo goed mogelijke milieuhandhaving inde praktijk.

technologie. In de planning van de bedrijfsactiviteiten en de ontwerpbasis van een
nieuwe fabriek of een fabrieksuitbreidingzal
het aspect 'waterverontreiniging' een
belangrijk punt van aandacht moeten zijn,
om te voorkomen dat men niet bij het in
bedrijf stellen van de fabriek geconfronteerd
wordt met problemen inde vorm van extra
dure saneringsmaatregelen. De wetgeving is
daarbij een onmisbaar sturingsmechanisme.
Naast wat er technisch kan zal de ontwerper
willen weten wat erjuridisch (vergunningtechnisch) geëist wordt en wat er mogelijk
nog aan toekomstige normstelling te
verwachten is.
2. Registeren
Meten is weten.
Er zijn drie redenen te noemen waarom je
wilt meten.
a. Ten eerstewilje- liefst eensen voor altijd
—vaststellen datde installatie aan degestelde
ontwerpeisen voldoet. Het feit dat de
ontwerpbasis van een fabriek gebaseerd isop
een bepaalde waterkwaliteitseis betekent
niet altijd dat dit in de praktijk ook door de
metingen bevestigd wordt.

Actieplan voor industriële afvalwaterzuivering
(Voorbeeld:reductieolielozingvan raffinaderij)
Doelstelling

Verontreinigingenterugbrengen totinternenexternacceptabel niveau

Normstelling

1. Max.concentratie (oliegehalte)
2. Max. hoeveelheid (olievracht)

Middelen

Primair : scheiding olie-water viaSeparatoren
Secondair : fysisch- chemische behandelingsmethoden
Tertiair
: biologische zuiveringof actieve-koolabsorptie

Bestaande toestand
('Characterisation Study')

1. Piekbelasting
2. Kwaliteitvande deelstromen

Verbeteringsprogramma
('Strategy Study')

Fase1
Bestrijding bijdebron (menselijkefactor)
Fase2
Verbetering aanbestaande installaties
Behandeling vandeelstromen
Fase3
Separatie vanschoonenvuilwater
Aanvullende behandelingsmethoden

b. Vervolgens zullen er tijdens de procesvoering op diverse plaatsen de nodige
monsters worden genomen en geanalyseerd
om het proces te bewaken, bijvoorbeeld om
vast te stellen of er in voldoende mate
flocculatiemiddel gedoseerd wordt.
c. Tenslotte moeten er in het kader van de
registratieplicht, die in de vergunning wordt
voorgeschreven (o.a. ten behoeve van het
WIER-project) de nodige routinematige
controlemetingen worden uitgevoerd.
3. Instrueren en motiveren
'There are no problems, just people', zeggen
de Engelsen. Hoe goed ook een ontwerpbasis is,het garandeert nietdat de constructie
goed wordt uitgevoerd en ook niet dat er
goed geopereerd zal worden. De factor mens
blijft van enorm belang voor het eindresultaat. Om water 'klaar' te krijgen moet je
eigenlijk een 'meester' zijn (klaarmeester),
dat wil zeggen eerst heel veel leren
(opleidingen/instructies).
4. Analyseren
Van je fouten moet je willen leren.
Het isin de praktijk niet mogelijk om voor
honderd procent van de tijd binnen de
gestelde normen te opereren. Ervaring moet
worden teruggekoppeld. Incidenten moeten
worden geanalyseerd om te leren waar de
echte oorzaak ligt. Als er binnen het bedrijf
een klimaat heerst waarbij er een zwarte
piet aan iemand moet worden uitgedeeld
(bijvoorbeeld op wiens naam komt de boete)
dan komt de ware oorzaak vaak niet aan het
licht, want iedereen weet: 'De zwarte piet
komt meestal terecht bijhem (of haar)diehet
niet heeft verdiend'.
De zorg voor een goede waterkwaliteit
houdt in dat tenminste onnodige milieuverontreiniging moet worden voorkomen.
Dit uitgangspunt verplicht ieder bedrijf tot
een zekere, zo uwilt aanzienlijke, inspanning
ter voorkoming of beperking van zijn
lozingen in het oppervlaktewater.
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Ieder industrieel bedrijf heeft een actieplan
ontwikkelt met alsdoelstelling het terugbrengen van deverontreiniging tot een intern
en extern acceptabel niveau. Gelet op mijn
functie (Milieu Coördinator in de Esso
Olierafinaderij) kies ik alsvoorbeeld het
actieplan voor een olieraffinaderij om
waterverontreiniging ten gevolge van olielozingen te voorkomen [2],
In nevenstaand schema isaangegeven hoe de
opzet isvan zo'n actieplan.
Allereerst isnodig dat de doelstelling van
zo'n actieplan wordt vertaald in een concrete
getalsmatige normstelling. Voor een olieraffinaderij betekent dit primair de
vaststellingvan een eenduidige procédénorm
voor het maximaal toelaatbare oliegehalte in
het afvalwater. De olie-procédénorm heeft

afvalwater dat in een periode van zeg 24 uur
is geloosd?
Het laatste isuiteraard het meest gewenste,
maar vraagt speciale bemonsteringsapparatuur. Ook de chemische analysemethode moest naderworden gespecificeerd.
Historisch was steeds gewerkt met het begrip
'uit water afscheidbare olie', immers, beter
kan je van een doelmatige en goed
functionerende water-olie-separator niet
verwachten.
Maar een deel van de olie lost op in water.
Dit laat zich alleen via infrarood-analysemethoden bepalen. De praktijk wees uit, dat
het oude getal van 30 mg/liter via deze
nieuwe meer geavanceerde analysemethode
overeenkwam met 60-100 mg/liter. Vooral
aromatische koolwaterstoffen, zoals

Vantegenspeltotsamenspel
Malafide bedrijven

Bewustontduikenvandewettelijke voorschriften
Niet handhaventerwillevan kostenbesparing
Structureel
Incidenteel
Meldenneeofja

Zwarte Piet
Donkergrijs

Bonafide bedrijven
Niethandhaven uitonzorgvuldigheid
Slecht management
Geringe discipline

Grijs

Niet handhaven uitonwetendheid

Licht grijs

Zwak milieuzorg systeem
Altijd handhaven
99% vandevoorwaarden gedurende
99%vandetijd

een zeer lange geschiedenis. Door de
hinderwetafdeling van de Gemeente
Rotterdam werd reeds in dejaren vijftig de
norm van 30 ppm (parts per million) als
maximum aangehouden. Even afziende van
het geringe verschil insoortelijk gewicht
tussen olie en water kunnen we ook
aanhouden als norm 30 mgolie per kg
geloosd afvalwater. De praktijkuitwerking
van deze hinderweteis was,dat men geacht
werd aan de gestelde olieprocédénorm te
voldoen, indien er een doelmatig
functionerende olie-water-afscheidingsinstallatie (separator) aanwezig was; met
andere woorden: het getal van 30 mg/kg was
in de praktijk geen doelvoorwaarde, maar
een middelvoorwaarde.
Er bestond dan ook geen behoefte aan een
geregelde analyse vande afvalwaterkwaliteit,
anders gezegd de bedrijfscontrole vond
plaats door visueel vast te stellen, dat het
water niet te vuil was.Toen eind jaren zestig
een meer frequente analyse plaats ging
vinden, ontstond er behoefte aan om het
procédénormgetal van 30 mg/liter nader te
specificeren. Had het betrekking op een
steekmonster of een gemiddelde van een
aantal steekmonsters of een representatief
gemiddelde monster van de hoeveelheid

Blanke Madonna

benzeen, lossen gemakkelijk in water op
zonder dat er van visuele verontreiniging
sprake is.
Eerst nadat er volledige duidelijkheid ten
aanzien van het te hanteren normgetal
bestaat, zowel voor wat betreft dewijze van
bemonsteren alsde toe te passen chemische
analysemethode, ishet mogelijk om gericht
naar middelen te zoeken. Het is gebruikelijk
om daarbij de volgende onderscheiding aan
te houden.
1. Primaire behandelingsmethoden.
Omvatten alle middelen waarbij afscheiding
van olie uit het water wordt verkregen door
gebruik te maken van het verschil in
soortelijk gewicht en het niet-oplosbaar zijn
van olie in water. Emulsievorming kan het
verschil in soortelijk gewicht tussen olie en
water opheffen, waardoor deze afvalwaterbehandelingsmethode ineffectief wordt.
2. Secondaire zuiveringmethoden.
Hebben alsbasiseen fysisch-chernische
behandeling van het afvalwater, bijvoorbeeld
een combinatie van flocculatie- en flotatietechnieken, zodat ook inwatergecmulgeerde
olie wordt verwijderd.

3. Tertiaire zuiveringsmethoden.
Een oxydatief-biologische behandeling of de
absorptie met behulp van actieve-koolfilters,
waarbij ook in water opgeloste oliecomponenten worden verwijderd.
Een goede zorg voor de waterkwaliteit staat
of valt met een goed milieubeheersysteem.
Uit diverse publikaties blijkt dat ook binnen
het bedrijfsleven dit algemeen wordt
onderkend. Maar wordt er ook inde praktijk
naar gehandeld? [3en 4]
Ik wijs nog even op de vier factoren van
Bressers.
De laatste was:
'Publieke opinie-controle'.
Met name de merkgebonden bedrijven zijn
hiervoor gevoelig. Het iszo leuk om een
'schoon' (fosfaatvrij) wasmiddel aan te
prijzen.
Maar publieke opinie in combinatie met een
handhavings-psychose kan ook een
averechtse werking hebben. Een milieubeleid dat als prioritair doel heeft om milieucriminelen op te hangen aan de hoogste
boom kan in mijn ogen niet als effectief
worden aangemerkt. Het aanwijzen van de
zwarte piet wordt dan belangrijker dan het
corrigeren van een ongewenste situatie.
En om dit laatste moet het ons allen te
doen zijn.
Milieuhandhaving ismijns inziensgeen
primaire taak voor het politie-apparaat.
Ze missen er nu eenmaal de kennis voor.
We hebben niet voornietseen IJkwezen,een
Stoomwezen en een Warenkeuringsdienst in
het leven geroepen. Ik benader het
milieuhandhavingsbeleid dan ook liever
vanuit een 'samenspel' dan vanuiteen 'tegenspel' gedachte, zonder daarbij voor een 'vrij
spel' van het bedrijfsleven te willen pleiten.
Mijn stelling dat milieuhandhaving geen
primaire taak isvoor het politie-apparaat
betekent niet dat de politie geen taak heeft.
Er bestaan nu eenmaal malafide bedrijven,
die er bewust op uit zijn om milieuwetten te
ontduiken met als hoofddoel geldelijk gewin.
De werkelijkheid isniet zwart-wit, dat wil
zeggen dat tegenover hetmalafide bedrijf het
bonafide bedrijf bestaat dat aan alle
voorwaarden te allen tijde voldoet. Ik heb
schematisch de geleidelijke overgang van
'Zwarte Piet' naar 'Blanke Madonna' aangegeven (afb. 2).En hoewel 100procentwitniet
bestaat ishet inons aller belangom met niet
minder dan 99 procent plus tevreden te zijn.
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